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MISSIE & VISIE 
 
1. De club 

Missie van de club 

Boorsem Sport heeft als missie om voetbal aan te bieden binnen Boorsem, Kotem en Uikhoven en 

met uitbreiding de gemeente Maasmechelen. Om haar eigenheid te bewaren wilt de club dit 

bewerkstelligen met mensen vanuit de nabije omgeving die de club en haar waarden steeds voorop 

stellen.  

Visie van de club 

De afgelopen jaren heeft Boorsem Sport zeer sterk ingezet op het uitbreiden en verbeteren van de 

jeugdopleiding. De doelstelling is dan ook om zo veel mogelijk jongeren een kwaliteitsvolle opleiding 

aan te bieden en door te laten stromen naar het eerste elftal. Doormiddel van een aangepast 

ledenwervingsplan en een versterkte sportieve stafbreidde het ledenaantal en het aantal ploegen 

binnen de jeugdwerking sterk uit. Bijgevolg steeg het ledenaantal uiteindelijk zo sterk dat de club een 

investeringsplan op poten zette voor de aanleg van een kunstgrasveld om er zo voor te zorgen dat 

we ook in de toekomst op een gezonde manier kunnen groeien en de ambitie om provinciaal voetbal 

te spelen kunnen waarmaken. 

Maar ook op non-sportieve wijze wil de club jongeren opleiden en vormen. De doelstelling is om 

jongeren sociaal vaardiger te maken en hen te leren omgaan met allerhande sociale factoren. Zo 

leren we hen normen en waarden als beleefdheid, respect en winnaarsmentaliteit aan. 

 

2. Jeugdopleiding 

De missie van de jeugdopleiding is drieledig, Boorsem Sport wilt spelers vormen die: 

1. In staat zijn om aan het einde van het opleidingstraject hun debuut te maken in het eerste 

elftal. 

2. Terecht kunnen in de amateurreeksen van het Belgisch voetbal. 



3. Trots zijn om de rood-zwarte kleuren van de club te hebben gedragen en die mogelijks de 

waarden van de club uitdragen in een rol als: 

 Bestuurslid 

 Jeugdtrainer 

 Afgevaardigde 

 Supporter 

Binnen de club staat de jeugdopleiding centraal. We bieden momenteel jeugdvoetbal aan op 

gewestelijk niveau.  

Recreatie en prestatie 

Boorsem Sport wilt een thuis zijn voor iedere speler zowel voor jongeren die recreatief als prestatief 

willen omgaan met voetbal. Het is volgens ons dan ook belangrijk om drop-out zoveel mogelijk te 

vermijden. In de Panathlonverklaring staat het centraal dat elke speler op zijn/haar niveau kan 

spelen. In de leeftijdscategorieën waar we over een dubbele bezetting beschikken proberen we dan 

ook steeds om spelers in te delen naar hun niveau. De indeling van de spelers gebeurt na 

besluitvorming in de sportieve commissie na voorafgaand overleg met de sportieve staf, de ouders 

en/of speler zelf.   

 

3. Damesvoetbal 

Door onze deelname aan de Jeugdcup voor meisjes in samenwerking met Eendracht Mechelen a/d 

Maas proberen we de participatie van meisjes te stimuleren. Hierdoor merken we dat steeds meer 

meisjes de weg naar onze club vinden.  

Daarnaast zet onze club ook sterk in op multimove. Met twee gelicentieerdemultimovebegeleiders 

willen wij een voortrekker zijn op het gebied van multimove. Aangezien multimove niet 

sportspecifiek is, willen wij naast het versterken van onze jeugdopleidingin het algemeen op deze 

manierook meer specifiek meisjes aanspreken enhuntoegangsdrempeltot onze club verlagen. Zo 

kunnen we meisjes rustig kennis laten maken met voetbal en de instroom van meisjes stimuleren. 

 

4. Normen en waarden eigen aan de club en de jeugdopleiding  

Boorsem Sport zet zich als vereniging in voor menselijke waarden: 

 Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders, 

toeschouwers, … 



 Respect voor zichzelf: rust, verzorging, voeding (charter voor sportieve en gezondere 

samenleving). 

 Respect voor het materiaal en de infrastructuur. 

Daarnaast wensen wij voor al onze leden: 

 Sterkte: Om fair te blijven tijdens een competitie die soms hard, onrechtvaardig en 

rumoerig kan zijn. 

 Kracht: Om in jezelf te blijven geloven wanneer het tegenzit en tegenslagen te 

overwinnen 

 Begrip: Wanneer bepaalde gebeurtenissen niet verlopen zoals verwacht en/of gedacht. 

 Vreugde: Tijdens de vele fijne voetbalmomenten die ze beleven in onze club en soms ook 

wat pijn die fijne dagen nog iets meer doen waarderen. 

 Geluk: Om te slagen als voetballer en om blessurevrij te blijven. 

 Troost: Wanneer het wat minder gaat, zodat je voelt dat iedereen met je meeleeft. 

 Humor: Die je leert relativeren en begrijpen dat er naast voetbal ook nog andere leuke 

dingen bestaan. 

 Moed: om alle tegenslagen sereen te dragen en de oorzaken van deze tegenslagen niet 

steeds bij anderen te zoeken. 

 Wil: Om samen iets mooi op te bouwen in een sfeer van vriendschap binnen onze club. 

 

5. Senioren 

Doordat we doorheen de jaren steeds sterker hebben ingezet op onze jeugdopleiding streven wij 

ernaar om een optimale doorstroom te krijgen. We streven dan ook naar een eerste elftal dat als 

eindbestemming kan dienen voor onze jeugdspelers. We proberen dan ook om jaarlijks meerdere 

jeugdspelers te laten doorstromen naar ons eerste en tweede elftal.  

Ons tweede elftal bestaat bijgevolg dan ook bijna volledig uit spelers die de jeugdopleiding van 

Boorsem Sport hebben doorlopen. De samenstelling van de A-kern is zo vastgelegd dat eigen 

jeugdspeler steeds voorrang genieten op externe spelers. Enkel indien er geen oplossing is binnen de 

eigen spelerskern, worden er spelers van buitenaf aangetrokken. Bij voorkeur zijn dit spelers van 

Maasmechelen of omstreken die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben. 

BoorsemSport heeft ook de sportieve ambitie om in de nabije toekomst op een hoger niveau te 

spelen. Zoals we vorig jaar aantoonden in de eindronde mag onze club promotie ambiëren en 

hebben we het potentieel om duurzaam mee te kunnen draaien in 2de provinciale. Omdat het niveau 

van onze jeugdspelers grotendeels het niveau van ons eerste elftal bepaalt wilt de club het 

provinciaal label behalen om zo de jeugdspelers meer uit te dagen en de kwaliteit te verhogen. 


